Sobota, 16.  lipca

godz. 10—13 @Jakobstraße 2/3, podwórko

Pchli targ, wymiana ubrań
i sitodruk

Nawiąż kontakt ze swoją seksualnością w artystyczny sposób i spotkaj się z jednym z naszych tegorocznych artystów-rezydentów.
Wstęp: 5–8 € Bilety na tickettune.com/ncca

godz. 14—15 @Jakobstraße 2/3

Rozmowa przy kawie połączona z
warsztatami „Die Plattform Leipzig“
Kawa i ciasto za niewielką opłatą @leipzig.dieplattform.org

godz. 11:30 @Jakobstraße 2/3

godz. 17—18

Występ Panthea

Polsko-niemiecki duet pantomimiczny Panthea w swoim spektaklu porusza
kwestie ochrony klimatu i środowiska.

godz. 14—15 @Jakobstraße 2/3

Warsztaty kontaktu wzrokowego
z Oliverem Fiedlerem
Mówi się, że spojrzenie jest warte tysiąca słów. Na warsztatach
kontaktu wzrokowego z Oliverem Fiedlerem możesz doświadczyć
spojrzenia w nowy, wspaniały sposób.
Bez rejestracji.

od godz. 17 @Jakobstraße 2/3

Wykład o kulturze serbołużyckiej
Czy słyszeliście kiedyś o mniejszości narodowej Serbołużyczan? Jeszcze
nie? A więc najwyższy czas, aby się czegoś dowiedzieć! Wykładowca
Simon Scapan opowie o swojej kulturze i żywych tradycjach z regionu
Serbołużyczan z regionu Łużyc. Wykład w języku angielskim.

godz. 20—22

FINISAŻ
z chillowym
DJ setem

8 lipca, piątek: godz. 18—22
*
Sobota, niedziela: godz. 10.00—20.00
*
Poniedziałek, wtorek: godz. 16.00—20.00
Środa, czwartek, piątek: godz. 14.00—20.00

*

*Otwarty ogródek piwny
Wstęp na wystawę (bilet ważny przez cały okres jej trwania)
Bilet ulgowy 5€*/ Bilet normalny 6€ / Dzieci do 10 lat 0€

Bilety: online i na miejscu!
www.tickettune.com/ncca
FUNDATORZY

Poznaj różne spektakle tańca współczesnego pod naszym hasłem
„W kontakcie“.

godz. 23—6 @Jakobstraße 2/3

Impreza: Zuvi x Lorem Ipsum
Soundsystem
Po długiej abstynencji od smacznego piwa
na imprezie, przetańczonych nocy, porannych
powrotów do domu i magicznych wspomnień,
LOREM IPSUM SOUNDSYSTEM stawia sobie
za cel przywrócenie właśnie takich chwil.

Zwiedzanie z
przewodnikiem:

Festiwal
Sztuki
Współczesnej
Görlitz

*Uczennice, uczniowie / studentki, studenci / stażystki, stażyści /
emerytki, emeryci / rencistki, renciści / osoby bezrobotne / osoby z
niepełnosprawnością (wraz z osobą towarzyszącą) // osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują również bezpłatny bilet dla osoby towarzyszącej
// Artyści
*po okazaniu ważnego dowodu

Zdjęcie: Steve Nauke

Występy TanzTage Görlitz

Wstęp: 10 €
Bilety na tickettune.com/ncca

godz. 12—13 @Jakobstraße2/3

Warsztaty: Sex.Art.Us.

Zapraszamy do spędzenia z nami ciepłej letniej soboty na podwórku
przy Jakobstraße. Będziemy przeglądać, targować się i kupować na
świeżym powietrzu skarby ze strychu, ubrania, znaleziska ze stodoły
i inne ciekawe przedmioty. Odbędzie się też runda wymiany ubrań i
stanowisko sitodruku.
Chcesz mieć swoje własne stoisko? Zarejestruj się na stronie:
booking@zuvi-festival.de
Opłata za stoisko: 5 €

Gatunek: Halftime/Breaks/Electro/
Ghettotech/Techno

Godziny otwarcia

Niedziela, 17. lipca

SPONSORZY I
PARTNERZY:

w
kontakcie
im
Kontakt
im
Kontakt
w
kontakcie
in touch

Oprowadzanie po tegorocznej wystawie pozwoli Ci dosłownie
nawiązać kontakt z dziełami sztuki. Oprócz historii tworzenia
dzieł, uczestnicy poznają konteksty sztuki powstającej w ramach
rezydencji. Tutaj nie otrzymasz instrukcji, jak rozumieć sztukę,
ale będziesz się z nią stykać z otwartym umysłem.
W cenie biletu wstępu, mile widziane datki!

Niedziela, 10 lipca, godz. 17
Środa, 13 lipca, godz. 19
Piątek 15 lipca, godz. 15
Zdjęcie: Steve Nauke

Sobota, 16 lipca, godz. 20
Niedziela, 17 lipca, godz. 18
Będą tłumacze i tłumaczki polsko-niemieccy!

ZORGANIZOWANE
PRZEZ:

AN DER OBERMÜHLE 5
02826 GÖRLITZ
OFFICE@NCCA.EU
WWW.NCCA.EU

WWW.ZUVI-FESTIVAL.DE

program
8—17 lipca`22

w kontakcie
im Kontakt
in touch
Świat jest zdefiniowany przez istnienie
różnych granic, ich rozwój i rozpad. W
kontakcie z barierami mentalnymi, fizycznymi i terytorialnymi pojawiają się nieporozumienia i niepewność, które można przezwyciężyć poprzez bliskość i komunikację.
IM KONTAKT - W KONTAKCIE- IN TOUCH
oznacza Nas, Innego i głośną ciszę pomiędzy. Nowoczesna zasada przewodnia stałego łączenia się w sieci zaprzecza potrzebie
prawdziwych, realnych relacji. Co to znaczy
być blisko siebie? Co przeszkadza nam w
pozostawaniu w kontakcie? Gdzie trzeba
budować mosty, gdzie trzeba wysadzać
mury? Jakie to uczucie, gdy kontakt się
urywa? Pozostańmy w kontakcie!
16. edycja Zukunftsvisionen odbywa się w
tym roku przy Jakobstraße 2 i 3. Już w połowie czerwca ośmioro artystek i artystów
na miejscu, w Görlitz, realizuje w ramach
pobytu-rezydencji swoje koncepcje artystyczne związane. Zależy nam na współpracy dwóch miast nad Nysą, dlatego bardzo
się cieszymy, że w tym roku patronat nad
festiwalem objął Burmistrz Miasta Zgorzelec, Rafał Gronicz. Więcej informacji o tym,
jak można się zaangażować przy festiwalu,
można znaleźć na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

8–16 lipca

Niedziela, 10. lipca

Salon Tusch

Brunch sponsorowany przez

Zdjęcie: Steve Nauke

Wstęp: 8–10 €
Bilety na tickettune.com/ncca

Sobota 9. lipca
godz. 11:30 @Jakobstraße 2/3

Występ Panthea

Polsko-niemiecki duet pantomimiczny Panthea w swoim spektaklu porusza
kwestie ochrony klimatu i środowiska.

Sobota - niedziela, 9. / 10. lipca
Festiwal Rashomon

@Kühlhaus Görlitz
Bilety są dostępne na stronie:
www.rashomonfestival.de
Wraz z Akademią Filmową SommerFilm i festiwalem Meta Solis zorganizowaliśmy 30-godzinny
festiwal muzyczny, jakiego Görlitz jeszcze nie
widziało i nie słyszało!
www.rashomonfestival.de

Zdjęcie: Steve Nauke

godz. 16:30—17:30 @Jakobstraße 2/3
Zdjęcie: Steve Nauke

warsztat z Florentyną Bastet

Dzięki świadomemu oddychaniu, intuicyjnemu ruchowi oraz ekspresji
naszego głosu zapoznamy się z inteligencją naszego ciała, którą
będziemy uaktywniać. W ten sposób poznajemy siebie, innych i
doświadczamy magii ›kontaktu‹.
Wstęp: 5–8 €
Bilety na tickettune.com/ncca

godz. 19—22

Poniedziałek, 11. lipca

Czego nie może zabraknąć na wernisażu? Oczywiście bąbelków!
Podczas gdy musująca delikatność powoli rozpływa się w ciele, a my
podziwiamy dzieła sztuki, do naszych uszu docierają najwspanialsze
dźwięki otoczenia.
Gościem VIP jest nasz patron: Burmistrz Miasta Zgorzelec, Rafał Gronicz
Język: Niemiecki/Polski
Wstęp wolny!

Zakończenie: niedziela, godz. 22:00

Premiera filmu niemego x
CamilloKino
Polski zespół „Se Boom“ zaprezentuje premierę filmu
niemego z muzyką na dziedzińcu Jakobstraße 2/3

godz. 18—22 @Jakobstraße 2/3

Start: sobota, godz. 14:00 /

„Bio im Bahnhof“

godz. 20—22 @Jakobstraße 2/3

Piątek, 8. lipca
WERNISAŻ
Przyjęcie szampańskie
+ DJ Ambient Set

Embodiment - wyraź siebie -

godz. 11—13 @Jakobstraße 2/3

wewnętrzny dziedziniec Jakobstraße 2/3
Od 2014 r. przyczepa Nagetusch jeździ po
świecie jako trupa teatralna, wystawiając
najróżniejsze sztuki. W tym roku można się
spodziewać „Spowiedzi Żuru“ i „Daisy Zion“. Daj
się zaskoczyć!
Stale otwarte

godz. 17—18

Wykład „Historia budynku“
Język: Niemiecki/Polski
Wstęp: 5–7 €
Bilety na tickettune.com/ncca

godz. 18—19 @Jakobstraße 2/3
Młodzieżowy klub sportowy „Biberalarm“

„SERCA W OGNIU“ - spektakl
klubowy dla młodzieży
Występ grupy młodych ludzi z Weißwasser, Görlitz i okolic, entuzjastów
teatru, którzy spotykają się od jesieni 2021: satyra polityczna na luzie!

Środa, 13.  lipca
godz. 20—24 @Jakobstraße 2/3

Sesja późnowieczorna
W ramach sesji późnowieczornej zapraszamy na degustację win
prowadzoną przez Axela Krügera. Resztę wieczoru umili hiphopowy set
na żywo, występ Luca Thiela z maszyną do pisania, a także gry i kącik
kreatywny, w którym będzie można się wyżyć artystycznie.
Wstęp: 4 €
Bilety na tickettune.com/ncca

Czwartek, 14.  lipca
godz. 15—16

Kurs podstawowy języka polskiego
Nie mówisz po polsku? To nie problem! Oferujemy kurs podstawowy
języka polskiego dla zupełnie początkujących.

Otwarta Scena Kultury
Dajemy scenę Tobie i Twojemu talentowi! Przyjdź i zaprezentuj
swoje umiejętności muzyczne, taneczne, liryczne lub inne przed
publicznością.
Rejestracja na stronie booking@zuvi-festival.de.
Wstęp wolny!

Piątek, 15.  lipca
godz. 15:30—16:30 @Jakobstraße 2/3

Rozmowy o literaturze x Jessy
James LaFleur
Prowadzi: Jessy James LaFleur. Wysłuchamy rozmów z czterema
poetami, których teksty poruszają ważne kwestie społeczne,
polityczne i socjalne.
Wstęp: 5–7 €
Bilety na tickettune.com/ncca

godz. 19—23 @Jakobstraße 2/3, podwórko

Letni Koncert Nocy
Svenja

Artystka, której udaje się łączyć na żywo dźwięki własego głosu,
gitary i perkusji na Loopstation oraz wypełniać nimi całą salę.

Bluszcz
Bluszcz to polski synthwave/elektroniczny
duet z Wrocławia. Dwaj bracia łączą gitarę
i syntezator, aby stworzyć idealny nastrój
na zakończenie czarującego letniego dnia
w relaksujący sposób.
Wstęp: 10–12 €
Bilety na tickettune.com/ncca
Zdjęcie: Katarzyna Zagrodna

